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CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

Ata da 1ª Reunião Ordinária do Departamento de Eletroeletrônica do CEFET-MG, Unidade 
Curvelo, realizada no dia 07 de fevereiro de 2019. 

 

Às treze horas do dia sete de fevereiro de dois mil e dezenove, reuniu-se, sob a presidência do professor 
Ailton Lopes Souza, o Departamento de Eletroeletrônica do Centro Federal de Educação Tecnológica 
de Minas Gerais - Campus Curvelo (DEECV), no Laboratório de Instalações Elétricas da referida 
unidade.  

Presentes   

Estavam presentes: Ailton Lopes Souza, Chefe do Departamento de Eletroeletrônica; Allan Ferreira 
Pinto, professor efetivo do Departamento de Eletroeletrônica (via skype); Bruno Macedo Gonçalves, 
professor efetivo do Departamento de Eletroeletrônica; Listz Simões de Araújo, professor efetivo do 
Departamento de Eletroeletrônica; Marcelo de Oliveira Queiroz, professor substituto do Departamento 
de Eletroeletrônica (via skype); Anderson Sampaio dos Santos, professor substituto do Departamento 
de Eletroeletrônica.  

Tópicos   

Item I. Verificação de quorum. Foi verificado o quorum com a presença de todos os professores 
efetivos em efetivo exercício do Departamento e dois professores substitutos.  

Item II. Abertura da reunião. Inicialmente o Prof. Ailton deu boas-vindas a todos, desejando sucesso 
no ano letivo que se iniciou.  

Item III. Afastamento do Professor Neolmar. Foi informado pelo prof. Ailton que o afastamento do 
prof. Neolmar de Matos Filho para capacitação, a partir do dia 01/02/2019, ocasionou vacância nos 
cargos de Subchefe do Departamento de Eletroeletrônica e de membro suplente do Colegiado do Curso 
de Engenharia Civil. O prof. Listz foi sugerido para ocupar os cargos em vacância, sendo a votação de 
sua indicação marcada para a próxima reunião. Foi informado ainda que este procedimento deve ser 
realizado em até 30 dias após afastamento do prof. Neolmar, conforme resolução CD-034/03. O prof. 
Ailton informou também a vacância no cargo de membro titular do Colegiado do Curso técnico em 
Eletrotécnica, sendo encaminhado ao Coordenador, prof. Bruno Macedo Gonçalves, presente na 
reunião, a verificação dos procedimentos para preenchimento deste cargo, de acordo com a resolução 
CD-034/03.  

Item IV. Encargos Didáticos. O prof. Ailton informou sobre a necessidade de alteração dos encargos 
didáticos do prof. Listz, que atualmente leciona 15ha semanais para a turma do terceiro ano de 
Eletrotécnica. Foi decidido pela análise dos encargos de todos os professores e redistribuição, a ser 
apresentada pelo prof. Ailton e votada na próxima reunião do departamento. 

Item V. Laboratórios. O prof. Listz levantou a demanda de compra de equipamentos de proteção 
individual (EPIs) para os laboratórios. Foi solicitado ao Coordenador de Laboratório, prof. Allan Ferreira 
Pinto, que providenciasse processo para aquisição dos EPIs. Posteriormente levantou-se a 
possibilidade de compras de equipamentos e componentes, assim como de travas eletrônicas para os 
laboratórios, etc. Nada foi decidido a este respeito, nesta reunião. Visando a segurança dos alunos foi 
pedido para que os professores reforcem, em suas respectivas aulas, as normas de utilização e conduta 
em laboratórios. Conforme estas, o acesso aos laboratórios é restrito aos alunos em projetos de 
iniciação científica, estagiários, funcionários e professores. A utilização de equipamentos deverá ser 
autorizada e supervisionada por um professor. Foi sugerido pelo prof. Listz a utilização de planilha 
online para controle do fluxo de material entre laboratórios. Ficou decidido que isto será providenciado 
após levantamento do material de cada laboratório, o que está sendo realizado pelo estagiário Caio e 
pelo Sr. Helder.  



Página 2 

Item VI. Pesquisa. O prof. Ailton informou sobre a necessidade de divulgação das atividades de 
pesquisa realizadas pelos professores do Departamento. Foi sugerido também que os professores 
procurem meios de publicação das atividades de pesquisa, em congressos, conferências e revistas 
apropriadas.  

Item VII. Curso Superior. O prof. Ailton informou sobre o processo que solicita a criação de comissão 
para análise e abertura de um segundo curso superior na unidade, em Engenharia com ênfase em 
Fontes Alternativas de Energia. Atualmente o processo 23062.012105/2018-10 que foi enviado dia 
21/12/2018 para o Gabinete da Diretoria Geral (BH), se encontra sem movimentação desde então. 
Ficou estabelecido que o prof. Ailton Lopes Souza verificará a situação e/ou eventual pendência no 
processo. 

As ações necessárias após reunião são listadas na sequência. 

Itens de ação Pessoa responsável Prazo 

Providenciar preenchimento do cargo de membro titular do 
Colegiado do Curso Técnico em Eletrotécnica.  

Bruno Macedo 
Araújo 

15/02/2019 

Agendar Reunião para votação da indicação do prof. Listz para 
o cargo de Subchefe do Departamento. 

Ailton Lopes Souza 11/02/2019 

Redistribuição dos encargos didáticos. Ailton Lopes Souza 13/02/2019 

Verificar andamento do processo de criação de comissão para 
abertura de um segundo curso superior. 

Ailton Lopes Souza 13/02/2019 

Iniciar processo de compra de EPIs. Allan Ferreira Pinto 01/03/2019 

 

Nada mais havendo a tratar, eu, Ailton Lopes Souza, lavrei esta ata. 

 

 

 

 

Ailton Lopes Souza 

Chefe do Departamento de Eletroeletrônica do CEFET-MG Campus Curvelo 

 

 

 

 

 

Allan Ferreira Pinto 

Professor Efetivo do Departamento de Eletroeletrônica do CEFET-MG Campus Curvelo 

 

 

 

 

 

Bruno Macedo Gonçalves 

Professor Efetivo do Departamento de Eletroeletrônica do CEFET-MG Campus Curvelo 
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Listz Simões de Araújo 

Professor Efetivo do Departamento de Eletroeletrônica do CEFET-MG Campus Curvelo 

 

 

 

 

 

Marcelo de Oliveira Queiroz 

Professor Substituto do Departamento de Eletroeletrônica do CEFET-MG Campus Curvelo 

 

 

 

 

 

Anderson Sampaio dos Santos 

Professor Substituto do Departamento de Eletroeletrônica do CEFET-MG Campus Curvelo 

 


